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WFOŚiGW utrzymał 50% dofinansowanie do wymiany pieców!
Gmina Zabierzów potwierdza dodatkowe 35%, co daje mieszka•com 85% do•nansowania kosztów i jest najwy•sze w Ma•opolsce.
To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Zabierzów!
Działania wójt Elżbiety Burtan przyniosły efekt! Rada Nadzorcza
WFOŚiGW w Krakowie na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016r., podjęła decyzję o utrzymaniu dofinansowania w formie dotacji na wymianę pieców na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Przywrócono przyjęte wcześniej zasady dofinansowania wymiany przestarzałych palenisk na nowoczesne systemy grzewcze. Przypomnijmy,
że w ub. roku WFOŚ ogłosił, że każdą tego typu inwestycję dofinansuje właścicielowi nieruchomości kwotą równą 50% kosztów. Jednak
warunkiem przyznania środków dla danej gminy było posiadanie przez
gminę Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2014 – 2023. Gmina Zabierzów przyjęła PONE uchwałą Rady Gminy w dniu 31.07.2015
roku, równocześnie decydując się na zwiększenie dofinansowania dla
mieszkańców z własnego budżetu dodatkowo o 35%. Do 31.03.2016

trwał w Urzędzie Gminy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy chcą wymienić palenisko. Wpłynęło 247
deklaracji. Jednak w kwietniu br. okazało się, że Wojewódzki
Fundusz postanowił zmniejszyć dotację z 50% na 30%, tłumacząc się zmniejszeniem środków przyznanych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wstrzymał przyznawanie środków. Przeciwko takiej decyzji zaprotestowała wójt Elżbieta Burtan a także przedstawiciele kilku
gmin, które spełniły bądź są w trakcie realizacji postawionych
przez WFOŚ warunków. Dlatego tym bardziej cieszy informacja o przywróceniu pierwotnie zakładanego dofinansowania.
Gmina Zabierzów jako jedyna w Małopolsce zdecydowała
o wysokim – 35% dofinansowaniu wymiany palenisk ze swego
budżetu, co umożliwia właścicielowi nieruchomości pokrycie
kosztów wymiany paleniska w 85%.

III Gala wręczenia Nagród Gminyny Zabierzów za Osiągnięcia Sportowe
10 maja 2016r. w sali obrad Urzędu Gminy Zabierzów
odbyła się uroczysta, III Gala wręczenia Nagród Gminy
Zabierzów za Osiągnięcia Sportowe w 2015 roku. W odpowiedzi na złożone wnioski, Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta
Burtan przyznała 55 nagród pieniężnych na łączną kwotę
42790 zł w trzech kategoriach: zawody międzywojewódzkie, mistrzostwa Polski i mistrzostwa Europy. Nagrodzeni
sportowcy i trenerzy otrzymali również pamiątkowe medale i upominki. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Relacja filmowa na www.zabierzow.org.pl

Rozpoczyna się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabierzowie
W dniu 12.05.2016 wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan podpisała
umowę z wyłonioną w przetargu firmą HYDRO INVEST z Krakowa na
rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Zabierzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu na
działce nr 541.
Do istniejącego budynku dobudowany zostanie parterowy segment
na planie litery „L”. Nowe skrzydło połączone zostanie z istniejącym
budynkiem za pomocą przeszklonych łączników. Całość przykryta będzie jednospadowym dachem, na drewnianej kratownicy. Ciekawym akcentem nowego skrzydła są w projekcie przeszklone, ukośnie wysunięte
ściany w elewacji południowej.
Pomiędzy nowym a istniejącym budynkiem stworzone zostaną zielone place rekreacyjne. Od strony południowej zaprojektowanego skrzydła
zlokalizowano taras wykończony drewnem kompozytowym. W nowym
segmencie zlokalizowanych będzie sześć sal lekcyjnych, sala audiowizualna, świetlica, zaplecze administracyjne, socjalne ( szatnie).
W istniejącym budynku szkoły wykonana zostanie generalna modernizacja istniejącej kotłowni, która po remoncie obsłuży obydwa segmenty. Wymieniona również zostanie instalacja centralnego ogrzewania.

Proces inwestycyjny będzie realizowany w okresie trzech lat
budżetowych 2016-2018. Do 16.12.2016 przewiduje się doprowadzenie zadania do tzw. stanu „0” - kosztem 2 mln zł. Etap
II – do 15.12.2017 to stan zamknięty z instalacjami. Ten etap
kosztować ma 5 mln 350 tys. zł. Ukończenie całości zadania
czyli stan pod klucz wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu zaplanowano na 25.05.2018 roku. Całość inwestycji to koszt 10 mln 473 tys. zł.

Co zrobić z bezdomnymi
zwierzętami?
Pytają Czytelnicy, co zrobić, gdy spotkają bezdomne ranne
zwierzę, np. potrącone przez samochód. Zwierzęta bezdomne:
domowe, gospodarcze, łowne, dzikie, chronione – ranne, wałęsające się lub stwarzające zagrożenie należy zgłosić to do pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów w godzinach pracy Urzędu tel. 12 285 07 55, 12 285 21 16,
a poza godzinami pracy Urzędu do Komisariatu Policji w Zabierzowie tel. 12 258 03 50. Urząd lub Policja powiadamiają
o takim zdarzeniu lekarza weterynarii, który zapewnia całodobowo opiekę rannym zwierzętom. Po udzieleniu pomocy ranne
zwierzę domowe, np. pies lub kot przewożony jest do schroniska
w Racławicach. Zwierzę gospodarskie (owca, koza, koń, krowa)
po udzieleniu mu pomocy weterynaryjnej transportowane jest
przez firmę ABAJ do gospodarstwa rolnego w Rudawie, zwierzęta dzikie łowne lub chronione przewożone są natomiast przez
firmę ABAJ do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Mikołowie lub do miejsca ich stałego bytowania wg wskazań zarządcy
koła łowieckiego.
Jeśli zauważymy błąkającego się bezdomnego psa czy kota,
także powiadamiamy Urząd Gminy, a poza godzinami pracy
Urzędu – policję. Zwierzęta bezdomne domowe wyłapywane są
przez firmę PLAMA i przewożone do Schroniska w Racławicach
w celu zapewnienia im bezterminowej opieki.
Tak samo postępujemy, gdy zauważymy bezdomne zwierzę
zdrowe, lecz stwarzające zagrożenie, np. agresywne zwierzęta domowe lub zwierzęta gospodarskie, dzikie, łowne, chronione, poprzez znalezienie się poza miejscem swojego stałego bytowania
np. na drodze. Zwierzęta są unieszkodliwiane (unieruchamiane)
przez firmę ABAJ przy współpracy - w przypadku zwierząt łownych - z kołem łowieckim. W razie konieczności pomocy udziela
lek. weterynarii. Następnie w zależności od rodzaju zwierzęcia:
bezdomne domowe przewożone jest do Schroniska dla zwierząt
bezdomnych w Racławicach, zwierzę gospodarskie transportowane przez firmę ABAJ do gospodarstwa rolnego w Rudawie,
dzikie łowne lub chronione przewożone jest przez firmę ABAJ
do miejsca ich stałego bytowania wg wskazań zarządcy okręgu
łowieckiego lub do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Mikołowie.W sprawie przepisów związanych np. z dzikami podchodzącymi pod domostwa można kontaktować się z firmą ABAJ.
Zwierzęta bezdomne to zwierzęta, których właściciela na
czas zdarzenia nie udało się ustalić. Mieszkańcy zgłaszają
powyżej opisane zdarzenia wyłącznie do Urzędu Gminy
Zabierzów lub na policję.

Wszystkim Druhom OSP sk•adam najserdeczniejsze •yczenia z okazji Dnia Stra•aka. Niech
•wi•ty Florian ma Was w swojej opiece, aby•cie
dalej mogli szcz••liwie nie•• pomoc wsz•dzie
tam, gdzie b•dzie ona potrzebna.
Gratuluj• równie• wyboru nowemu Zarz•dowi OSP rozpoczynaj•cemu kadencj• 2016-2020
i •ycz• du•o zdrowia, szcz••cia oraz osi•gni•cia
wszystkich ambitnych celów.
Wójt Gminy Zabierzów
El•bieta Burtan

„Rodzina 500 plus”
w gminie Zabierzów bez zakłóceń
Realizacja programu „Rodzina 500 plus” przebiega w naszej gminie bez zakłóceń, pieniądze wypłacane są na bieżąco osobom, które
złożyły wnioski. Do 10 maja do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 1603 wnioski, z tego w wersji papierowej 1070
a 533 w wersji elektronicznej. Wydano 557 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego dla 2649 dzieci (stan na dzień
1.05.2016 r.). Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 164 500 zł.
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich składania. Osoby, które złożyły błędnie wypełnione wnioski lub nie dostarczyły
wszystkich wymaganych dokumentów są informowane o brakach na
bieżąco telefonicznie przez pracowników Ośrodka. Dodajmy, że ustawodawca przewidział 3 miesiące na rozpatrzenie złożonego wniosku.
Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest potwierdzany wydaną decyzją
administracyjną, w której określona jest między innymi wysokość
świadczenia oraz termin wypłaty. Decyzje dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
osobiście przez pracowników Ośrodka. Każdy
z doręczycieli posiada odpowiedni identyfikator
wydany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Odbiór decyzji musi zostać
potwierdzony podpisem oraz datą jej otrzymania.
Kolejna wypłata świadczeń z programu „Rodzina
500 plus” jest przewidziana na koniec maja. Do
wypłaty zaplanowano kwotę 1 mln 300 tys. zł.
Przypominamy, że wnioski o wypłatę świadczeń za kwiecień, maj
i czerwiec przyjmowane będą do 1 lipca 2016 i w tej sytuacji osobie
składającej przyznane będzie wyrównanie. Dopiero po trzech pierwszych miesiącach świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Większość rodzin naszej gminy już zdążyła złożyć
wnioski, obecnie wpływa ich tylko około 15 dziennie. Wnioski przyjmowane są więc tylko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, w poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00,
od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 16.00.

Rozpoczęto sadzenie
zieleni
Na terenie naszej gminy rozpoczęto sadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy, kwiatów oraz trawników. Zaplanowano posadzenie: 200
drzew takich jak lipy, klony, wiązy, dęby i graby, 1500 sztuk krzewów
w tym m.in. jaśminowiec, pęcherznica, tawuła, jałowiec, dereń, czarny
bez, kalina, trzmielina, różne odmiany berberysu. Kompozycje i aranżacje zieleni uzupełnią paprocie, bodziszek i barwinek w ilości 700
sztuk oraz róże i pnącza. Na kwietnikach, których łączna powierzchnia
w miejscowościach naszej gminy wynosi około 100 m kw. znajdą się
przede wszystkim begonie, pelargonie oraz aksamitki. Nasadzenia wraz
z pracami pielęgnacyjnymi prowadzone są od wiosny i kontynuowane
będą do miesięcy jesiennych.
W maju w kamiennych donicach na płycie Rynku w Zabierzowie
posadzona została lawenda, której kwiatami będziemy mogli cieszyć
się przez długie miesiące. Zielone poletka w płycie Rynku wypełnią aranżacje zieleni składające się z kwiatów, krzewinek i krzewów
ozdobnych, pojawią się tu między innymi kompozycje z lilaka, irgi,
jaśminowca, hortensji, pięciornika, tawuły i berberysu. Zgodnie z założeniami całorocznej dekoracji kompozycje uzupełnią cebule narcyzów,
tulipanów i krokusów, tak abyśmy w okresie wiosennym przyszłego
roku mogli cieszyć się pięknem budzących się do życia kwiatów.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami od kilku lat
sukcesywne uzupełnia i prowadzi prace pielęgnacyjne na obszarach
zieleni. Celem tych prac jest nie tylko poprawa walorów estetycznych
miejscowości naszej gminy, ale przede wszystkim dbanie o środowisko.

Kto ma obowiązek koszenia trawy?
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów: „Właścicieli terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę lub zainwestowanie zobowiązuje się do minimum dwukrotnego koszenia trawy w terminach: do 15 czerwca i do 30 września”.
Ponadto rolnicy składający wnioski o wsparcie bezpośrednie do ARiMR mają
obowiązek usuwania niepożądanej roślinności w terminie do 31 lipca.

Urząd Gminy musi wydać zgodę na
organizację imprezy masowej
W związku z pojawiającymi się skargami mieszkańców na organizowane m.in.
na Błoniach Zabierzowskich imprezy masowe informujemy, że zgodnie z Art. 24-30
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. w Dz.U.
z 2015r. poz.2139) Wójt Gminy Zabierzów nie może odmówić wydania zgody na organizację imprezy, jeżeli organizator spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie.
Dlatego po spełnieniu wszystkich formalności i złożeniu stosownych dokumentów takich jak m.in. opinie Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Kierownika Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach co do
stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach, Wójt
jest zobowiązany do wydania zgody na organizację imprezy masowej.

Obowiązki właścicieli psów
Wielu mieszkańców naszej gminy posiada psy. Jednak nie wszyscy zdają sobie
sprawę z obowiązku właściwej opieki. Zgodnie z przepisami, psy w miejscu publicznym muszą być prowadzone na uwięzi, czyli na smyczy. Zwolnienie ze smyczy dopuszczane jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem nałożenia
psu kagańca. Jeżeli pies biega po podwórku, to nieruchomość musi być ogrodzona
w sposób uniemożliwiający zwierzęciu jej opuszczenie a bramka powinna być tak
skonstruowana, by gwarantować bezpieczne wejście na teren posesji przez inne niż
właściciel osoby. Przy wejściu należy umieścić tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem. Przypominamy, że właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przeciw wściekliźnie, a planujący zakup psa rasy uznanej za agresywną, winien uzyskać zezwolenie na
jego posiadanie wydane przez wójta gminy.
By ustrzec psa przed zaginięciem, najlepiej założyć mu obrożę z numerem telefonu właściciela. Można też psa oznakować chipem lub tatuażem. A jeśli pies zaginie,
właściciel może uzyskać informację w schronisku dla zwierząt. Być może pies został
tam przez kogoś odprowadzony lub wyłapany jako bezdomny. Odbierając psa, właściciel uiszcza opłatę za jego utrzymanie i opiekę w tym schronisku.

„Białe soboty” w gminie Zabierzów
Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2016 roku Gmina Zabierzów organizuje akcję profilaktyczną „Białe soboty”. Akcja rozpoczyna się w dniu 28 maja w Gimnazjum im. Jana Matejki
w Zabierzowie w godz. 8.00 – 14.00. Kolejne „Białe soboty” zaplanowano: w czerwcu w świetlicy wiejskiej w Niegoszowicach, we wrześniu w Zespole Szkół w Rząsce, w październiku w Ośrodku Zdrowia
w Rudawie. Więcej informacji na www.zabierzow.org.pl

Głosuj na Bolechowice w Konkursie
Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw!
Więcej informacji na:
www.solectwobolechowice.pl
wwww.zabierzow.org.pl

Wykaz podmiotów, które
zostały wybrane do realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na
terenie Gminy Zabierzów
w 2016 r.
1. Krakowski Klub Sportowy JURA MOTO
SPORT - Przygotowanie i przeprowadzenie VII
Rowerowej Familiady - 3000zł
2. Homini et Terrae - Przygotowanie i przeprowadzenie „ VI Ekologicznego Rajdu Turystycznego
- Dolina Bolechowicka 2016 „ - 3 000zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski ZHP - 5 Zabierzowski Szczep Harcerski „Kolumbowie” im. Batalionu „Parasol” - Zlot - Harcerskie Powitanie Lata
w Jurajskim Raju -Brzoskwinia 2016 - 1900zł
4. Stowarzyszenie Sportowe LKS POTOK Więckowice - Na turystycznym szlaku - 1500zł
5. Akademia Piłkarska KMITA Zabierzów - Promowanie walorów turystycznych Gminy Zabierzów - sportowa majówka z Akademią Piłkarską
w podkrakowskich dolinkach - 1500zł
6. Klub Sportowy „TOPÓR ALEKSANDROWICE” - Organizacja wycieczek turystyczno - poznawczych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów
z Aleksandrowic i sąsiednich miejscowości Gminy Zabierzów - 1000zł
7. Uczniwsko-Parafialny Klub Sportowy JURA
Brzezie - „Wakacje ZBUja” (Zabierzów, Brzezie,
Ujazd) Półkolonia sportowo – turystyczna - 1500zł
8. Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę „Aktywny Podróżnik” - z Rząski do Warszawy 2000zł
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce
6+ - WYPRAWA „SKALNY RAJ” - 1750zł
10. Zabierzowski Klub Kajakowy WIR - „Odkrywanie oraz opisywanie Szlaków Kajakowych na
terenie Gminy Zabierzów - Polski” - 3300zł
11. Zabierzowski Klub Kajakowy WIR - Obóz
wakacyjny - Rozpuda 2016 - 3800zł

Zapraszamy na I Targi Grzewcze
na Zabierzowskim Rynku
Wójt Gminy Zabierzów zaprasza wszystkich zainteresowanych na I Zabierzowskie Targi
Grzewcze 11 czerwca 2016r. na rynku w Zabierzowie w godzinach 1000 – 1600. Termin targów jest
zbieżny z planowanym początkiem realizacji wymiany nieekologicznych palenisk na obszarze Gminy
Zabierzów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji. Celem targów jest promowanie ekologicznych
systemów grzewczych, odnawialnych źródeł energii
i energooszczędności w budynkach mieszkalnych.
Oferujemy Państwu możliwość zapoznania się ze stanowiskami producentów i uzyskania fachowych porad. Prezentowane będą nowoczesne kotły grzewcze
na paliwa stałe i gazowe.

Budujemy, remontujemy...
Zakończyła się budowa węzła pasażerskiego w Zabierzowie w formie
parkingu P&R. Parking pomieści 55 samochodów osobowych, jest też możliwość ładowania silników samochodów zasilanych energią elektryczną. Powstały
wiaty: dla podróżnych i druga – dla rowerów, a także infomat i bezobsługowa
toaleta. Zainstalowany został pełny monitoring wizyjny oraz system zliczania pojazdów, dzięki któremu kierowcy zobaczą na świetlnej tablicy, ile jest wolnych
miejsc na parkingu. Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln 260 tys. zł.
Zakończono przebudowę ul. Lipowej w Rząsce wraz ze schodami terenowymi do peronu PKP Mydlniki – Wapiennik. Wykonana została nawierzchnia
ul. Lipowej z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Akacjowej do kładki
dla pieszych.
Znacznie przed planowanym terminem ukończono przebudowę drogi gminnej nr 601713K w Brzoskwini. Na długości ponad 600 m położono nawierzchnię
bitumiczną jezdni i chodnik najazdowy oraz wykonano kanalizację deszczową.
Zakończyła się budowa chodnika przy jednostce wojskowej w Rząsce.
Powstały odcinek ma długość ok. 165 m.
Na parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzeziu położono nawierzchnię
z kostki betonowej.
Trwają roboty budowlane związane z budową chodnika przy ul. Św. Floriana
w Kobylanach. Powstaje tu odcinek łączący dwa istniejące chodniki w okolicy
cmentarza.
Na drogach gminnych wykonywane są remonty nakładek bitumicznych.
Zostały już wyremontowane nawierzchnie dróg w Brzoskwini, Nielepicach,
Młynce, Kleszczowie, Balicach, Burowie, Rząsce, Szczyglicach, Rudawie i Zabierzowie. Termin wykonania pozostałych remontów nakładek bitumicznych to
31.07.2016.
Zakończono przebudowę ul. Południowej w Zabierzowie. Wykonano kanalizację opadową oraz nawierzchnię bitumiczną.
Trwają roboty melioracyjne na terenie gminy Zabierzów polegające na
wykonaniu drenaży, konserwacji rowów, regulacji cieków, odwodnieniu dróg,
budowie i czyszczeniu kanałów burzowych, wykonaniu umocnień i przepustów.
Przewidziane na ten rok roboty są już wykonane w 50%. Do końca czerwca wykonane zostaną prace w Burowie, Brzezince, Bolechowicach, Pisarach, Więckowicach, Radwanowicach. Termin realizacji robót melioracyjnych w pozostałych
miejscowościach gminy to 31 sierpnia, lecz prawdopodobnie zostaną one zakończone wcześniej.
Pod koniec czerwca zostanie oddana do użytku świetlica w Rudawie,
gdzie prowadzony jest remont poddasza budynku.
W szkołach podstawowych i zespołach szkół w Rudawie, Radwanowicach
i Rząsce w czerwcu rozpoczną się prace polegające na modernizacji i adaptacji istniejących pomieszczeń na przedszkola. Remonty prowadzone będą
do 20 sierpnia. Prowadzona jest też modernizacja Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, gdzie wykonano roboty budowlane, ocieplenie elewacji i stolarkę.
Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola będzie ukończone przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
W dniu 5.05.2016 Gmina Zabierzów podpisała umowę z firmą HALUX
z Krakowa na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Brzezince. Prace obejmują: wyrównanie terenu tłuczniem, drenaż pod nawierzchnią syntetyczną, budowę boiska o powierzchni 648 m kwadr., wyposażenie boiska do piłki ręcznej, koszykówki, piłki
siatkowej, tenisa oraz budowę piłkochwytów. Koszt budowy boiska w Brzezince
to ponad 193 tys. zł, a termin oddania do użytku przewidziano na 31.08.2016.
Do końca września trwać będzie budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylanach. Będzie to boisko o nawierzchni trawiastej i wymiarach
74 m na 39 m, okolone betonowymi obrzeżami. Boisko wyposażone zostanie
w bramki do piłki nożnej. Skarpa od strony północnej boiska zostanie wyrównana, odchwaszczona i obsiana trawą.
Do 29 lipca przewiduje się zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego
w Burowie. Umowa podpisana 25 kwietnia obejmuje: wyrównanie terenu tłuczniem, budowę boiska o nawierzchni syntetycznej o powierzchni 425 m2, drenaż
pod nawierzchnią syntetyczną, oświetlenie boiska, wyposażenie do piłki ręcznej,
koszykówki, piłki siatkowej oraz budowę piłkochwytów.

Gmina Zabierzów wybuduje chodnik przy
drodze wojewódzkiej w Balicach
Podczas
Sesji
Rady
Gminy
Zabierzów
w dniu 29.04.2016 podjęto uchwałę o przejęciu od Województwa Małopolskiego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 774 w Balicach. Gmina Zabierzów ogłosi
przetarg na wykonanie tej inwestycji, wyłoni wykonawcę
a następnie pełnić będzie funkcję inwestora tego zadania. Szacunkowa wartość zadania to prawie 630 tys. zł,
z czego prawie 300 tys. zł Gmina otrzyma w formie dotacji celowej od Województwa Małopolskiego. Zadane
to nie znalazło się wśród priorytetowych inwestycji wojewódzkich, stąd konieczność przejęcia jego realizacji
przez Gminę Zabierzów.

Przetarg na wieczyste użytkowanie
i dzierżawę działek przy Rynku
W czerwcu Wójt Gminy Zabierzów ogłosi
przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
trzech niezabudowanych działek przylegających do
płyty Rynku w Zabierzowie. Działki położone są
w południowej części Rynku, pomiędzy płytą Rynku
a ul. Wapienną. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego znajdują się one
w terenach zabudowy usługowej z możliwością
lokalizacji mieszkań na najwyższej kondygnacji.
Wartość szacunkowa prawa użytkowania wieczystego
działki nr 411/22 o powierzchni 0,0391 ha wynosi 120
232 zł; działki nr 411/23 o powierzchni 0,0364 – 111
930 zł; działki nr 411/24 o pow. 0,0451 – 138 682 zł.
Także w czerwcu Wójt Gminy Zabierzów ogłosi
przetarg na dzierżawę części działki nr 411/20 o pow.
144 m kw. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
o wymiarach 12 x 12 m zlokalizowana jest na płycie
Rynku w jego półn. - zach. części i przeznaczona
jest na prowadzenie działalności gastronomicznej
z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych.
Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi
720 zł plus VAT. Bliższych informacji udziela Wydział
Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, pokój
nr 1.16, tel. 122830728.

Aleksandrowickie stawy własnością
Gminy Zabierzów
Gmina Zabierzów zakupiła działki w Aleksandrowicach, na których znajdują się dwa stawy. Dotąd były
one własnością Instytutu Zootechniki w Balicach, lecz
uchwałą Rady Gminy, środki - 300 tys. zł - przeznaczone na budowę chodnika w Aleksandrowicach zostały przesunięte na zakup tych działek. Przewodnicząca
Rady Gminy Zabierzów, Maria Kwaśnik, mieszkanka
Aleksandrowic wspomagana przez Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Zabierzów zorganizowała akcję sprzątania terenu wokół stawów. W akcji
sprzątania wzięło udział 200 osób, pomagali druhowie
z OSP Balice. Teraz, gdy działki są już własnością Gminy, będzie można zadbać o ich właściwe zagospodarowanie tak, by stały się terenem wypoczynku i rekreacji
dla mieszkańców.
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